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 A Aduem vem recebendo de distintas 
formas manifestações de apoio à esta ação 
de utilidade pública, que é o Bota-fora 
de Sucatas. O Presidente da Associação 
dos Engenheiros de Maringá também 
prestigiou o evento e, na oportunidade, 
parabenizou a Aduem pela iniciativa 
bem- sucedida.

Foto: Diploma de outorga de Utilidade 
Pública Municipal da Aduem (Lei n. 
4921, de 12/11/1999).

Notícias do Bota-Fora 
de Sucatas

Estudantes são  
beneficiados com 
materiais do Bota-Fora

  A Aduem convida aos interessados 
para a palestra Reinventando a Aula 
Expositiva, com o Prof. Dr. José Carlos 
Angelo Cintra (Departamento de 
Geotecnia, EESC/USP), autor do livro 
Didática e Oratória com Datashow. 
Data: 02/março, Horário: 9:30h, 
Local: Anfiteatro do DEC (Térreo do 
Bloco C-67). Esta atividade integrará 
a comemoração dos 40 anos do Curso 
de Engenharia Civil da UEM.
Sobre a palestra
 Veja como tornar suas aulas mais 
interessantes, independente do tema 
e da matéria. Para dar aula bem, 
é preciso dom? Não, isso é um 
mito. Todos podem desenvolver a 
habilidade de dar boas aulas. Se você 
compartilha do ideal por um ensino 
melhor, participe... (SC/USP).

Sobre o ministrante
 José Carlos Cintra Professor Titular da 
EESC/USP, onde é responsável pela 
atividade de ensinar a ensinar, na qual 
faz a preparação de pós-graduandos 
para a docência universitária e para 
a realização de apresentações orais 
públicas. Ministra palestras e cursos 
de técnica de apresentação, em 
universidades, empresas, associações, 
instituições governamentais, eventos, 
etc. Premiado como a melhor palestra 
do CBTD 2007, o maior congresso de 
RH da América Latina. Autor do livro/
dvd "Didática e Oratória com Data-
show"... (SC/USP).
Saiba mais: leia o artigo “A aula do século 
passado já era!” disponível em: http://www.
eesc.usp.br/sgs/pessoal/Cetepe%20
IV%20CIclo%202010.pdf

Reiventando a aula expositiva -  Prestigie!PALESTRA:

  A utilização de telefones e recursos de 
informática da Aduem passou a orientar-se por 
uma Política de Uso Aceitável de TI, que dentre 
outros aspectos restringe suas utilizações para 
tratar de assuntos relacionados ao trabalho 
na Aduem ou com o propósito de servir aos 
interesses da mesma no desempenho das suas 
atribuições. 
 Em tempo, foi adquirida 1 impressora 
multifuncional laser em substituição à 
fotocopiadora (leasing) instalada na secretaria 
da associação.

ADUEM adota Política de Uso de TI

Devido ao sucesso, Bota-
Fora terá segunda edição 
ainda em 2012.

GESTÃO 
COMPARTILHADA 21 Toneladas

(até segunda-feira, 20/fev)
Em 14/2, das 16h às 17:30h, 
aconteceu a 2a. reunião ampliada 
(diretoria e conselho consultivo) 
da Aduem. A primeira reunião 
ampliada ocorreu em 13/
dezembro.

Cantina da sede campestre recebe investimentos
  Com o objetivo de melhorar a infraestrutura de atendimento da cantina estão 
sendo adquiridos 1 cervejeira (expositor vertical para cerveja, até 8 engradados) 
e 1 expositor vertical para bebidas em geral (refrigerante, água etc.), ambos com 
capacidade de 572 litros. 

Concluída auditoria
cadastral:

Concluída auditoria cadastral: Após 30 dias de trabalhos, a Secretaria da 
Aduem finalizou a auditoria do cadastro geral da Associação e do cadastro  de usuário da 
piscina com base em informações da PRH/UEM e PR-Previdência.


